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“Als ik een ontwerpschets presenteer, vertel ik welke kansen ik zie en welke waarden ik wil realiseren.
Toen ik dat voor de uitbreiding van het Hogeland College in Uithuizen deed, kreeg ik van Libau te horen
dat ze mijn verhaal in een deel van het ontwerp niet terugzagen. Ze hadden gelijk en het bijzondere was
dat ze mij niet alleen hun deskundige commentaar maar ook vertrouwen gaven. Ik hoefde niet terug te
komen om examen te doen. Dat vertrouwen voelde ik als een opdracht om het allerbeste ontwerp te
maken. Voor mij is dit de wijze waarop welstand zijn grootste waarde krijgt.”
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